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ПОЛОЖЕНFUI
про Щержавну установу
<<Житомирський навчЕtльний центр пiдготовки полiцейськию>
I. Загальнi положення

Житомирський навчальний центр пiдготовки полiцейських (даrri
Еавчilльний центр) е державною установою Нацiональноi полiцii УкраiЪи, що
дс дJuI забезпечеЕня органiзацiТ вiдповiдноi спецiальноi пiдготовки
полiцейських уперше прийнятих на службу до полiцii, пiдвищення квалiфiкацii
i перепiдготовки молодшого скJIаду полiцii (д-i пiдготовка), а також
1.

цроведення окремих форм службовоi пiдготовки полiцейських.

Скорочене найменування украiЪською мовою : Житомирський Ш.[Ш.
НайменуванIuI англiйською мовою: State Institution KZhytomyr police
training centen> (скорочено - Zhytomyr РТС).

2.Навчальний центр у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраiЪи,
Законами УкраiЪи <Про Нацiональну полiцiю>>, <<Про ocBiTy>, <Про
црофесiйно-технiчну ocBiTy>>, iншими нормативно-правовими актами, що
вiдrосяться до сфери його дiялъностi, а також цим Положенням.
З. Органiзацiйно-методичне забезпечення навч€Lпьного

центру здiйснюс в
межах компетенцii ,Щепартамент кадрового забезпечення Нацiональноi полiцii
Уlсpаrни (даrri - lКЗ).
4. Структура та штатна чисельнiстъ навчitльного центру визначаються з
}?ru(yBaHHrIM завдань i специфiки його дiяльностi та затверджуються нак€вом

}Iацiональноi полiцii УкраiЪи.

Навчальний центр е юридичною особою, яка в установленому
законодавством порядку, може мати власний прапор, символiку (емблема,
Еарукавна вишивка), штамп i печатку iз зображенням ,Щержавного Герба
Украiни i своiм повним та скороченим найменуванням, рахунки в органах
.Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи, а також мати обов'язки, бути
5.

позивачем та вiдповiдачем у судi.

Особовий склад навч€lJIьного центру подiляеться на постiйний i
пермir*rrй.
6.

Основним завданням навчального центру с формуваннrI в с.rгрсачiв
спецiальних знаЕь та навичок, необхiдних для виконання повноважень полiцii.
7.

2

8.До основних напрямiв дiяльностi навчального центру н€lJIежить:
1

) органiзацiя пiдготовки слухачiв;

2) забезпечення проведення навч€tльних

пi.тотовки;

зборiв

у

системi службовоi

органiзацiя стажування працiвникiв полiцii з числа постiйного
особового скJIаду навчЕlJIьного центру, якi з€lлучаються до uроцесу пiдготовки
сrпхачiв, у пiдроздiлах Головного управлiння Нацiональнот полiцiт в
Х(rгомирськiй областi та мiжрегiон€ulьних територiаlrьних органах
3)

Нацiональноi полiцii в Житомирськiй областi;
4) фiнансово-господарська дiяльнiсть;
5

) матерi€tльно-технiчне

заб

езпечення пiдготовки с.ггр<ачiв

;

б) органiзацiя харчування та побуry слухачiв;
7) забезпечення та реалiзацiя заходiв з охорони працi.

Пiдготовка в навч€tпьному центрi здiйснюетъся за денною формою з
вiлрlшом вiд виконаЕня полiцейськими cBoik службовшх обов'язкiв або за
iвшrвiдуальним планом без вiдриву вiд служби.
9.

10.

Процес пiдготовки органiзовуеться за вiдповiдними плаЕами та

црограмами, якi розробляютъся .ЩtЗ та затверджуютъся Головою Нацiона-тrьноi
по;riцii УкраiЪи або заступником Голови згiдно з розподiлом функцiонЕtпьних
обов'язкiв.

Рознарядка про комплектування навчального центру сл}хачами
к)туеться Д{З на пiдставi замовленъ територirlJlъних органiв Нацiоналъноi
полiцii на необхiдну кiлькiсть мiсць з урахуванням разового наповнення
павчапьного центру та затверджуеться Головою Нацiональноi полiцii Украiни
11.

або засryпником Голови згiдно з розподiлом функцiоналъних обов'язкiв.

f[панування навч€lлъних зборiв, визначен}uI cTpoKiB ik проведення,
розрахуЕок кiлькостi слухачiв здiйсrшое пiдроздiл кадрового забезпеченнrI
Головного управлiння Нацiональноi полiцii в Житомирськiй областi спiльно з
Еавчzlльним центром.

12. Пiдготовка в навч€lльному

У

навчЕtльному центрi
дi",lоводство та apxiBHa робота.
13.

II. Управлiння навч€tпьним

Нацiон€tльна
забезпечуе:
1.

центрi гIроводитъся державною мовою.

в

установленому порядку здiйснюеться

центром та контроль за його дiяльнiстю

полiцiя Украiни як орган управлiннll навч€lльним

центром

1)розроблення в установленому порядку нормативно-правових aKTiB
МВС у сферi дiяльностi навчального центру;

I

J

] l r,становлення вимог до змiсту, рiвня i обсягу пiдготовки;
_: tотримання (придбання) нерухомого майна та обладнання, необхiдного
-.-_! : _,--lеяlноi органiзацii дiяльностi навчального центру;

- l соцiальний захист особового складу навч€uIьного центру.
i. Нацiон€шьна полiцiя Украiни може встановлювати особливi вимоги до
,^,l ::,liння
навч€lJIьним центром.
-], }'правлiння навчzшьним центром здiйснюеться на ocнoBi принципiв
:_ j l.,ri\'Вання прав, повноважень та вiдповiдальностi Нацiональноi полiцii
} .-:, эtt. керiвництва навчального центру та Його структурних пiдроздiлiв;
_ _ - _=]ння колегiальних та €динонач€шьних
засад.
-1.Безпосередне управлiння навч€lJIьним центром здiйснюе нач€uIьник
:,1:;::тор), якиЙ дiе на засадах единоначальностi та на якого покладаються
:- ..,_iT практичноi реалiзацii завдань дiяльностi навчzшьного центру.
i-:::' .ьник (директор) навч€tпьного центру призначаеться на посаду i
l:__j:ЯСТЬСЯ

З ПОСаДИ

В УСТаНОВЛеНОМУ

ПОРЯДКУ.

5. Начальник (директор) навч€шьного центру прирiвнюсться до керiвника
j::'.:,_,зо-дослiдноi установи в питаннях укладання вiд iMeHi полiцii контракту
..:
особами, якi згiдно iз законом та iншими
=роходження служби

з

-

j-_:: ] ::тIIвно-правовими

актами

призначаються

на посади

його нак€}зами.

Начальник (директор) навч€шьного центру мае право:
i )дiяти вiд iMeHi навч€lJIьного центру та представляти його iнтереси в
r],_-- _--.,]\ державноТ влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприемствах,
з ,. : .:новах та органiзацiях;
5.

i ) видавати в межах своеi компетенцiТ накази, доручення iншi документи
с:. .._зацiЙно-розпорядчого характеру обов'язковi для виконання особовим
.-

j:-

_

;-

]\I НаВЧ€LIIЬНОГО ЦеНТРУ;

приймати на посади, перемilцувати та звiльняти з посад полiцейських,
:.:,.-э_]iв, робiтникiв i службовцiв, надавати iM вiдгrустки в установленому
"'a:r-i,\,;
j) присвоювати черговi спецiальнi звання, застосовувати заохочення та
: - зти дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до вимог законодавства;
- .;,Зt

" -

установлювати правила внутрiшнього розпорядку навчаlrьного центру;
| ) затверджувати в межах своеi компетенцiТ плани роботи навч€шьного
-з._-:,,, та його структурних пiдроздiлiв, а також
документацiю, необхiдну для
.,:. .-,зацiТ та проведення пiдготовки слухачiв.
-. Начальник (директор) навчаJIьного
центру зобов'язаний:
5)

,

tрозподiляти обов'язки

мiж працiвниками навчапьного

центру
i
особовим
затвердження
складом)
та
органiзовувати
розроблення
----,.,iHlirr
],],-: - ] BIlx iнструкцiй (функцiонаJIьних обов'язкiв) цих працiвникiв i
,:,_i;, *еч\,вати контроль за ik виконанням;
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2) ЗабеЗпеЧувати належну органiзацiю
зцо:Ъ щодо постiйного iT вдоскон€tлення;
3) Пiдтримувати

постiйну бойову

i

пiдготовки слухачiв та уживати

мобiлiзацiйну готовнiсть особового

Gпшаr,ч_;

4) проводити занrIття зi слухачами та брати 1пrасть у службовiй пiдготовцi
оообового скJIаду;

5)

УЖИВаТи заходiв щодо змiцнення службовоi та трудовоi дисциплiни,
сrюренЕя в навчаJIьному центрi здорового мор€tльно-психологiчного клiмату, а

Tarojк забезпечувати охорону працi;
6) ОРганiзовувати роботу
ЕавчЕшьного центру;

з вiдбору, розстановки та ротацii працiвникiв

контроль за процесом пiдготовки, виконанням планiв
роботи навчаJIьного центру та його структурних пiдроздiлiв;
8) У ВСТаноВленому поРядку взаемодiяти з органами та пiдроздiлами
7) ЗДiйСнювати

нацiонаrrьноi

полiцii Украiни, вищими

d;ЧПРИеМСТВаМИ, УСТаНОВаМи МВС, а також
IIЕтань дiяльностi навчального центру;

навч€lлъними

закладами,
iншими державними органами з

належне утримання i експлуатацiю навчЕlпьних i
штjIових примiщенъ, iнших споруд навчutльного центру, ix протипожежЕу
9) ЗабеЗпеЧУвати

беЗПеЩУ, Озброення

i

спецiа.rrьноi технiки, а також безпечнi
пiдrотовки, працi i вiдпочинку особового складу;
1

0) УДОСкоЕ€tJIювати

i нешкiдливi умови

матерiально-технiчну базу навч€t.льного

центру;

11) створювати умови дJuI творчого та професiйного росту працiвникiв
ЕаВЧаЛЬНОго центру, упровадженшI прогресивних фор* i методiв пiдготовки;
12)

ЗДiйснЮвати особистий прийом громадян, особового скjIаду

FавчЕlJьного ценТрУ;

та

13) забезпечувати веденнrI бухгалтерського облiкуо скпаданшI фiнансовоi

iтггпоi звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а також
своечасне ix подання до вiдповiдних державних органiв;
14) забезпечувати захист прав, iHTepeciB та соцiальний захист слухачiв
ЕавчiUIъного центру;
15) органiзовувати

роботу

з

охорони державноi таемницi, додержання

рехй\ry ceкpeTнocTi та захисту iнформацii з обмеженим доступом;

16)забезпечувати створення умов для здiйснення дiсвого та вiдкритого
ГРОМаДсЬкого контролю за дiяльнiстю навч€lльного центру, а також здiйснювати
iнmi повновalкенЕя вiдповiдно до законодавства Украiни.
8. Начальник (директор) навч€lльного

центру е прямим начальником дJuI
ВýЬОГО ОСОбового скJIаду навчЕtльного центру i несе персональЕу

]

5

;-- --З,:а-цьнiсТь за дiяльнiсть навчапьного центру, додержання працiвниками
:_

-.,-., _ьного центру службовоТ дисциплiни та вимог цього Положення.
а. }'правлiння структурнIIми пiдроздiлами навч€lJIьного

центру

за
(директора)

-;-:--],1е\Iи дiяльностi здiЙснюють заступники нач€шъника
..-:].'-.ЬнОГо центру, якi призначаються на посаду i звiльняються

з

посади
_": . _- .:HIlKoM (директором) навчального центру в установленому порядку.
можуть створюватися cTpyKTypHi пiдроздiли,
-U. У НаВЧалъному
---_ .iЮть вiдповiдно центрi
до положень, якi затверджуютъся нач€шьником
:. : -"".тором) навч€tльного центру.
:

розв'язання питань поточноi дiяльностi навч€шьного центру
._:-':i]ЮТЬСя робочi та дорадчi органи, що дiютъ вiдповiдно до положень, якi
i 1. ЩЛя

]

:

.э з

:

_]

/{уються начzUIьником (директором) навчсlJIьного центру.

Планування та аналiз дiяльностi навчального центру здiйснюються в
: _ :- oB.-IeHoMy порядку.
12.

,,

13.Навчальний центр звiтус про свою дiяльнiсть

у

встановленому

Контроль за дiяльнiстю навчаJIьного центру здiйснюеться вiдповiдно
- -r ] ;i,онодавства УкраIни.
11.

III. Права та обов'язки сrгрrачiв навчального центру

СЛУхачаМи е полiцейськi, якi зарахованi до Еавч€}льного
проходження пiдготовки та на навчальнi збори.
1.

2. Права

центру для

та обов'язки

сJýD(ачiв визначаються чинним законодавством
цравилами внутрiшнього розпорядку навч€tльного центру.

i

Правила внутрiшнього розпорядку визначаютъ розпорядок дня, порядок
ЗаПУIеншI слухачiв навч€tльного центру до несення служби в добовому нарядi,
порядок особистого прийому керiвництвом навчального центру |ромадян i
ОСОбового складу та iншi органiзацiйнi питання. Правила внутрiшнього
ро'зпOрядку затверджуються нач€Llrьником (директором) навч€tльного центру.
3. Слухачi мають право:
1) на на-rrежнi

на

умови пiдготовки та проживання в навчЕtJIьному центрi;

безогrлатне користування наявною в навч€tпъному центрi
МеТОД{чною та довiдковою лiтературою, бiблiотечним фондом, об'ектами
2)

Еавчаjьно-матерi альноi бази

;

3) брати }п{асть у цромадському життi, культурно-масових i спортивних
ЗаХОДах, а також у роботi структурних пiдроздiлiв навч€шьЕого центру з питань

удосконiшеЕнrl процесу пiдготовки, органiзацii дозвiлля, побуту.

6

-

Слухачi зобов'язанi:
ВИКОНУВаТи Програму пiдготовки i дотримуватися системи контролю
умiннями та навичками;

_
-- a

*

-

", _:,:-]ня знаннями,

_

-

ВiДВiдУВаТи заняття або виконувати завдання

за

iндивiдуальними

: L r-т,

]:

:r - .

: l :ОдержУватися вимог законодавства УкраiЪи, нормативно-правових
],IBC та правил внутрiшнього розпорядку навч€шъного центру;

- r СУМЛiнно нести службу в складi добового наряду та пiд час виконання

__-".:., jеВДаНЬ;

свiЙ культурний piBeHb, додержуватися етичних норм
та вдосконzulювати свою фiзичну пiдготовленiсть;
D ) ОЩаДЛИВО СТаВиТися до обладнання, засобiв та iнвентарю,
що
.,::::-:.:СТОВУЮТЬСя В процесi пiдготовки, пiдтримувати чистоту
порядок у
..:.1].:.l]еннях та на територiТ навч€lJIьного центру;
- ) З ПОВаГоЮ ставитися
начальникiв,
-<

- ]:

l ПiДВИЩУВаТи

-_--]ки

i

i

шанувати честь гiднiсть
до
l,-,].l;lЯН, ТОВаРишiв по службi, додержуватися правил носiння однострою;
S; ДОДержУВатися пiд час пiдготовки правил охорони працi та заходiв
бе:'.еКlt. У Тому числi щодо поводження з вогнепаJIъною зброею та
; .. зl i 1-1ьними засобами;
-

9)

::

---

ji

додержуватися правил пожежноТ безпеки.

-i. СЛУхачi в перiод проходження
\IaX) навчального центру.

;_:

6.

Навчальний центр забезпечуе харчування слухачiв

\ . _:_.jов.ценими

'.

нормами,

подiляються на навчаJIънi групи
як правило, не бiльше 30 осiб, з числа яких призначаються

;:]]ири груп та вiддiлень.

i: t,,].l

8,
:::.],1

:.,_,

Вiдволiкати слухачiв вiд участi в процесi пiдготовки заборонясться,

зIlпадкiв, передбачених чинним законодавством УкраТни.
9.

:

законодавством Украiни.

за

ПiД час пiдготовки слухачi

Ч,,:е--lЬНiСТЮ,

:l

пiдготовки розмiщуються в гуртожитках

Завданi слухачами збитки вiдшкодовуються вiдповiдно

:_,--r_]8BCTBa

УкраiЪи.

до

на

1{). Слухачi можуть заохочув атися,
них можуть накладатися
*;,; -;l:l--TiHapHi
стягнення згiдно iз законодавством Украiни.
_

Ч;1-

jl..

Слухачi вiдраховуються з навчального центру вiдповiдно до вимог
О ЗаКОНОДаВСТВа Та НОРМаТИВНО-ПРаВОВИХ aKTiB МВС.
i. Вiдрахування слухачiв здiйснюеться наказом начаJIьника (директора)
1.

*;З1_:-_ЬНОГО

ЦеНТРУ.

-l. Про вiдрахування слухача цього або наступного робочого дня
*СЭ_-_-].1,-IяСться орган (установа) НацiональноТ полiцii УкраТни, з якого Його
_

'-i',..-- ._:Правлено на навчання.

У разi проведення службового розслiдування

за

7

ФШаШl ПорушеЕня слухачами навч€tлъного центру службовоi дисциплiни, якi
cTaJШ ПiЛСтавою для ik под€}льшого вiдрахування, завiренi копii висновку

СЩПСбОвоГо розслiдування

та вiдповiднi матерiали надсилаються до вк€ваного

орrаЕ},для доJtr{ення до особовоi справи полiцейського.

14. СЛУхачi навча-irьного центру в разi несення служби в добовому нарядi

звi.lьнлоться вiд занrIть. Звiльнення вiд занять з iнших поважних причин
(:ШОРОбЦ сiмейнi обставини) надаеться виключного начальником (директором)
ЕавчаJьного центру або особою, яка виконуе його обов'язки.
15. ЗабОРОняеться

з€шуrати слухачiв,

якi не

пройшли вiдповiдну

спецiаrьну пiдготовку, до виконання повноважень полiцii, допускати до роботи
з iнформацiею з обмеженим доступом або до будъ-якоi дiяльностi, пов'язаноi з
використаннrIм зброi та спецiальних засобiв (kpiM навчЕuIьЕих та тренувiшьних

занягь).

1б. СЛУХаЧi,

якi

виконzши

в

повному обсязi програму пiдготовки та

навчаJьних зборiв, направляютъся до мiсця проходження служби.
ГV. Матерiально-технiчне та фiнансове забезпечення

ФiНаНСУВання

та

матерiально-технiчне забезпеченнrI навч€llrьного
ЦеЕТРУ ЗДiЙснюеться за рахунок коштiв ,Щержавного бюджеry Украiни, а також
iIШD( ДЖерел, не заборонених законодавством УкраiЪи, згiдно iз щорiчним
кошюрисом видаткiв.
1.

2. Майно навчЕIJIьного центру е державною власнiстю

i закрiплюеться за
Еим IIа правi оперативного управлiння.
НаВчальний центр володiс та користуеться майном викJIючно в порядку
та на )д\{овах, передбачених законодавством УкраiЪи.
З. Земельнi дiлянки навч€tльного центру передаються йому
користування в порядку, rrередбаченому чинним законодавством.

в

постiйне

4. Збитки, завданi навчальному центру внаслiдок порушення його
МаЙНОвих прав |ромадянами, юридичними особами та державними органами,
вi/цтгкодовуютъся в порядку, установленому чинним законодавством.

Навчалъно-матерiальна бжа навч€tльного центру включае в себе
КОМIШеКС матерiалъних i технiчних засобiв навч€lльного центру, який
СКJIадаеться з навч€lльних та навчЕlльно-допомiжних примiщень, полiгонiв та
ЕаВЧаJЬно-тренув€lльних мiстечок, стрiльбищ, стрiлецьких тирiв, спортивних
СПОРУД, бiблiотеки i читальноi зали, лабораторного обладнання, спецiальноi та
5.

КРПriНалliстичноi

технiки, озброення, технiчЕих засобiв

траЕспортЕих, спецiа-тrьних та iнших засобiв;

Еавчання,

6. Майно ЕавчЕtльного центру, но може бути предметом застави, а також
Не ПiШlгае вILгýленню або передачi у власнiсть юридичним i фiзичним особаrrл,
lcpiM вша.щiв, передбачених з аконодавством Укр аiЪи.

8

-

Навчальний центр самостiйно використовуе кошти загапьного та
;*;'---:,rjlого фондiв ,.Щержавного бюджету УкраТни вiдповiдно до кошторису,
-

_' : _:.

З

j]_]/КУеТЬСЯ

В УСТаНОВЛеНОМУ

ПОРЯДКУ.

S Навчальний центр веде бухгалтерський облiк своеi дiяльностi i в
-.._:*_..л-ному порядку складае та надас
фiнансову, бюджетну, податкову,
. _; _,1Jl;.чну та iншу звiтнiсть до вiдповiдних державних органiв.

i. Навчальний центр може бути набувачем благодiйноi допомоги

;. -..: з_fно до чинного законодавства.
, t-t.

Началъник (директор) навч€шьного центру несе

э. :* -.зi -TanbHicTb за результати фiнансово-господарськоi

--;..

:\

персон€Lльну

дiяльностi навчального
та н€LIIежну експлуатацiю об'ектiв, споруд, будiвель та iншого маЙна

:1:ЗЧr'lЬНОГО

ЦеНТРУ.

V. Мiжнародне спiвробiтництво

Вiдповiдно до чинного законодавства навчальний центр
(за поюдженням з Головою НацiонrtльноТ полiцii УкраiЪи або заступником
1.

Нацiонагrьноi полiцii Украiни згiдно з розlrодiлом функцiонЕtльних обов'язкiв)
мае право укJIадати угоди про спiвробiтництво, установлювати прямi зв'язки з
ЕаВчаJIьними закладами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями,
фондаlvtи тощо.

YI. Порядок внесення змiн до Положення
Змiни до ПоложеннrI про Щержавну установу (Житомирський навчальний
цеЕтр пiдготовки полiцеЙськию> затверджуються i погоджуються в тому ж
поря.щу, що й Положення.

VII. Припинення навчЕtльного центру
1.

ПрипиненнrI навч€tIIьного

центру вiдбуваеться шляхом

його

реорганiзацiТ (злиття, приеднання, подiл, перетворення) або в результатi
лircЦацii за рiшенням Нацiона"пьноi полiцiI УкраiЪи або за рiшенням суду в
поряJку, пер едбаченому законодавством Украiни.
2. Припинення навчzlлъного центру здiйснюеться комiсiею з припиЕення,
яка угворюеться органом, який прийняв рiшення про припинення.

З

з

припинення до Hei переходять
центром. Комiсiя з припиненнlI
скJIада€ приймшrьно-здавальний акт (розподiльчий баланс, лiквiдацiйний
балапс) i подае його на затвердженшI органу, який прийняв рiшення про
3.
моменту призначеншI KoMicii
повЕов€DкеннlI щодо управлiння навч€lльним

прrтrrЕIIеннrI навч€Lльного

центрУ.
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._;

Невчальний центр самостiйно використовуе кошти заг€шьного та
фондiв Щержавного бюджету УкраiЪи вiдповiдно до кошторису,

,-_,ь:]ого

_] j:

. З.П_]ЖУСТЬСЯ

В

УСТаНОВЛеНОМУ

ПОРЯДКУ.

S Навчальний центр веде бухгалтерський облiк своеТ дiяльностi i в
,,J_:-.з.]еному порядку складас та надас фiнансову, бюджетну, податкову,
. _; _.:JlI.чну та iншу звiтнiсть до вiдповiдних державних органiв.
g. Навчальний центр може бути набувачем благодiйноi допомоги
з.--:з :но до чинного законодавства.
l t-t. Начальник (директор) навчаJIъного центру несе персонЕLльну

--trBiJa_lbHicTb за результати фiнансово-господарськоТ дiяльностi навчального
--с_jTp\ та н€шежну ексrтлуатацiю об'ектiв, споруд, булiвель та iншого майна
з_

П;ЗЧа-lЬНОГО ЦеНТРУ.

V. Мiжнародне сгriвробiтництво

Вiдповiдно до чинного законодавства навч€tльний центр
поюдженшIм з Головою НацiонztльноТ полiцii УкраТни або заступником
1.

(за
Нацiоншlьноi полiцii УкраiЪи згiдно з розподiлом функцiон€ulьних обов'язкiв)
мае право укJIадати угоди про спiвробiтництво, установлювати прямi зв'язки з
навчzlJьними закJIадами iноземних держав, мiжнародними органiзацiями,
фондапrи тощо.

YI. Порядок внесення змiн до Положення
Змiни до ПоложеЕнrI про .Щержавну установу (Житомирський навчальний
цеЕтр пiдготовки полiцейськию> затверджуютъся i погоджуються в тому ж
порядку, що й Положення.
VII. Припинення навч€Iльного

центру

ПрипиненнrI навчЕtльного центру вiдбуваеться rrlляхом його
реорганiзацii (злиття, приеднаннrI, подiл, перетворення) або в результатi
лilвiдацii за рiшенням НацiональноТ полiцiТ УкраiЪи або за рiшенням суду в
1.

поряJtку, пер едбаченому законодавством Украiни.

2. ПрипиненшI навч€}пьного центру здiйснюеться комiсiею з припиненнrI,
шй }лтворю€тъся органом, який прийняв рiшення про припиненIuI.

3. З моменту призначеншI KoMicii з lтришинення до неi переходять
пoBHoBiDKeHHrI щодо управлiння навч€tльним центром. Комiсiя з припиненIuI

скпадае приймально-здавальний акт (розподiльчий баланс, лiквiдацiйний
балапс) i подае його на затвердженшI органу, який прийняв рiшення про

црЕIIиЕенн'I навч€lJIьЕого

центру.

9

- Пi: час припинення навч€lJIьного центру майно та кошти, що
",;r-ться пiсля
розрахункiв з кредиторами, використовуються за рiшенням

,--

: :-:1ка.

5 Припинення навчального центру вважаеться завершеним,

а навч€Lльний

_:: .: : _аким, що припинений, з дня внесення до единого державного реестру
--

-,:-.1ч;]I1х осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв запису про Його припинення.

-]г__

Щержавноi установи
авчальний центр пiдготовки

i].

]i . в,.

А.М. Мамульчик
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